
ESTÀDO DÀ
PRErBIflraÀ MIrN:CIPAI DE I|OGEIRO
c6ír3sào PEB!,BNENTE DE LtCrSÀçÃo

EDIIAI. - Licitaçáo
pRocEsso ÀDMrNrsÍRÀTrvo No PP 00001/2021
LrcuÀçÃo N'. ooool/2021
MODALIDÀDE: PREGÃO PRESENCIAI
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Bealizador do Cêltame:
PREEEITUR,A MUNICIPAL DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB'

cEP: 58375-oOo - Tel.r (83) 32661033'

o órgão Realizador do certame acima qualificado, inscrito no cNP,I 08.866.501/0001-6?, doravante

d.no4in.do diryI.r[€nta oné, torrru púrl]."o p".. conhecimento de quantos Possam interessar que

fa!á rearizar agravés do rregoei.o ôfi.iul ár".""orado por eua Equlpe d: Ap9io, as 07:00 horas

do dia 19 de Janeiro de 2021 ná endêreÇo acima Índicado, ricitaçáo na nodalidade Pregão Presencial

n' OOOOL/2021, tipo menor preço, e o fornecirento rêalizado na forma parcelada; tudo de acordo

con esEe instrumenEo " 
eli oU""tt'an"ia a Lei Federal no 10'520' de 1? de 'lulho de 2002 e

su.lls idialiamente a r,e:, reaerai rr. A.eeO, de 21 dê .lunho de 1993; Lei corÍrpIêmentar n' 123' dê 14

dê Dezetnbro de 2oo6; oecreto rlunicipal n; Ol6, de 1O de Novembro de 2oo6; e legislaÇão pertinente'

consideladas as aft.raçoes pã"tetiore" aus referidas nornas; conforme os critérios e

procedimentos a seguj.r oetiniàos, objetivando obter a merhor proposta parai coNTRÀTAÇAo DE

EMPRESA PA.RÀ EORNECIMENTO óS CO}ASÚSTTVETS PARÀ EROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO'

1.0.DO OB.lElo
1.1.Constitui objeto da presente IjcitaÇão: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PA!À EORNECTMENTO DE

óougustrvrrs pARA ERorA DE vErcut.os DEsrE MUNrcrPro'

1 . 2 . As especj.ficaÇões oo Geto ota licltado' 
- 

encontlam-se devidamente dêtaLhadas no

;;;;;p.;;;;a; rerno de Rererê;cia - Anexo r deste rnstnmento'
1,3.4 contratação acima at"t-titt' que será processada nos t'ermos destê ínstrumentÔ convocatólio'

especificações técnicas e inforrnáÇÕes complementares que o acomPanham' quando for o caso'

iustifica-se: peLa necessida-áã au--J"'iaa efetivação de conpra para suprir d-emandâ especlfica -

ááiii^i^ãaó-;'"ür*iÀ,o".o-iõ*wecrneNro DE coMB,srrvErs pÁne rnorn DE v.Ículos DEsrE MUNrcrPro

-, considerada oPortuna e imPrescindtvel' b€m como relevante medida de intêlesse público; e

ainda, pela necessidade ae ãáset"'ot t'inenLo de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades

Dêrtinêntês, visando à .'.tti)ãtãt'ãà"- i"t""o" ern reraçao aos objãtivos Plogramados' obseÍvadas

::';i;.;;;;:"' ;-^.iá" aJr"iã'l nas rerramentas de Planejamento aprovadas'

1.4.saIienta-se qr" nu ttiãtiàa contrataÇão' náo será 
-concedido o tlatamento diferencj'ado e

simplificado pala as r'rlctoãrnpiã"us e Eniresas de Pequeno Porte' nos ternos das disposiÇões

contidas no Art. 4?, o" ;;"'ãii;;:,nátãt- "; ús7ãoo5'' Por nâo 
- 
enquadra r-se nas hipóEeses dos

incisos r e rr, do a.t. q;,'"-;ã1-J;;; não se!. viávei estabelecár a cota definida no inciso

rrr, do mesmo artigo, vis to'eJàtt*pi""""t"s ' isolada ou s imultaneaÍnente ' as situaÇões previstas

nos incisos rr e rrr, o" ori. 
-ig,-aãáás 

ao reteriao diptorna rega1. Elca, no êntanto, assegurado

a ME e Epp o traEamento air"r.n.i"ao e simprificado pie.risto rios demais Artigos do caplturo v'

sêção I, da Lei n". 123106'

2.O.DO tóCàT E DÂTÀ E DÀ ITíPUGNÀÇÃO DO EDIÍÀL

2.1.os envetop"s "orrterrdo 
ã ãã.I^ãnt"ça" rerativa à proposta de preÇos e a habilitaÇáo para

execuÇão do objeto aesta rlciúáo' dáverão ser entregues ao eregoeiro até as 07:00 holas do

dia 19 de Janeiro de 
'o"l--nl "'"atttÇo constante-.do ireâmbulo deste instrumento' Nêstê mesmo

roca.I, data e horário ""ta'ttãri"Ji-a 
sessáo púbIica para abertura dos referidos envelopes'

2.2.rnfo,naÇões o, .".r.r..-i.iri"-ni-ol-sÀre esta-licitação, serao prestados nos horálios normaÍs

de expediênte: das OBrOO as 12:00 horas'
2.3.Oualguer Pessoa - claaaaã- ou- tlcitante - poderá sÔIicitat esclarecimêntos' Prov

impugnar o ato convocatótio-á""t" ãertame' se manifêslada por escrito e diligida ao

até 02 (dois) dias üte1s antes da data fixada para recebj'mento das propostas'

2.4,caberá ao Plegoeiro, auxiliado pelos setores lespongáveis peLa elaboraÇão

convocatório ê seus anexos, J"tiait "ottt a pêtiçâo no prazo de até 24 (vinte e gua

considerado da data en que foi devidômente recebido o pêdido'

ãli. a-tã"pà"ir"a petiçãó sêrá apresêntada da seguinte forma:

2.5.l.proLocoliru.ao o o.rgii"I, nos horários de_ expedientê acima indj.cados, exclus

seguinte endereço: at'' "t"iiJ""it 
João Pessoa' 4? - cêntro - Mogeiro - PB'

idênciaE ou
Pregoe iro,

deste ato
t!o) horas,

ivamente no

3.O.DOS EI.EMENTOS PÀ4,À LTCTTÀçÃO



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

.Àos participantes, serão fornecidos os seguintês elemêntos:

.1.ANEXO ] - TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFICAÇÔES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLAR.AÇÕES;

.3.ANEXO I]] - MODELO DE DECIÂRÀÇÃO DE REGULARIDADE - TIABIL]TAÇÃO;

.A.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

,À obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forna:
.l.Junto ao Prêgoej.ro: gratuitahente, e
. 2. Pelos sites : w1,rw.mogelÍo. pb. gov. br/Iicitacoes ; www. tce. Pb. gov.br.

{. O.DO gI'DOR!E IAGÀ,.
4,1.Esta licitaÇão reger-sê-á pela Lei Eederal n" 10.520, dê 17 dê Julho de 2002 ê

subsidiariamente a Lei Eedelal n'8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14

de Dezembro de 2006i Decreto Municj.pat n" 016, de 1O de NoveÍibro de 2006; e legislação pertinente'
consideladas as alteraÇões posteriores das referidas nornas; que ficam fazendo partes integrantes
deste i.nstnmento, independente dê transcriÇão.

credenciado.
'l ,2.PaÍa o credencianento develáo ser ap lesentados os Seguintes documentos:

?.2.1. fratando-se do representante lêgal o instrumento constitutivo da enpresa na forma da Lei,
ão conpetente, no qual estejam expreasos Seus

5. O. DO PRÀZO E DOrÀÇÃo
5.1.O prazo rnáximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caractêllsticas e as

necessidades do oRc, e que admite prorrogaÇão nos casos previsto§ pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de comPra:

Entrega: Imediata.
5,2.O fornecinenEo será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no corlespondente
Termo de Rêferência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não êstabelecer o

Iocal para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sedê do oRc ou em

urna dai unidades administratj.vâs, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional'
í.3.O p.uro de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercÍcio
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinatura'
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste celtame-, correrão por conta da seguinte dotaÇão:

R.",."o"erópriosdoMuniclpiodeMogeiro:LEÍ340/2o2o02.o1oGABINETEDoPREFEITo02.020sEc
DE ADMTNTSTúÇÃO E PLÀNEJúENTO 02.ó30 SEC DE EDUCAÇÃO CULUTRÀ E ESPORTE E r.AzER E TURISMO

óZ.OCO SBC DE óAUDE EüS 02,050 SEC DE ÀÇAO SOCIÀL El4ÀS 02.060 SEC DE IND COM COMPRÀ. E TRASNPORTES

02.O?O SEC DE ÀGRIC. ME]O AMRIENTE, iSSCE T PECU 02.O8O SECRETARIA DE INERAESTRUTURÀ 02'140

SECRETARTA DE ETNANÇÀS 3390.30.00.001 MÀTERTAÍ', DE CONSt']MO'

6.0.DÀS CONDTçõEg DE PÀRrrcr PÀçÃo

6.1.0s proponentes que aesejaien participar des-te 
^certamê 

deveráo enLrêgar ao Pregoeiro doj's

envelopês fechados inaicanaJ, respectivaÁente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidaÍnênte

idenEificados, aco.pa.rnaOo" da 'respectiva dêclaraÇáo de cunprimênto dos reguisitos de

i.uiiiiãça., nos terrnos definidos nesle instlumento cÔnvocatório'
6.2,4 palticipaÇáo neste ""iia*" 

e aberta a quaisquer interessados' inclusive as Microempresas'

e^p.""à" de Pãqueno Porte e Equiparados, nos terrnos da legislaÇão vigente'
e .ã.rláo poa"taá participar os interêssados ç[ue se encontlem sob o regime falimental' empresas

;;i;;;;"i;;; !ue'nao runcionãm "o puís, nem aqueres que tênham sido decLarados inidôneos para

lj,cita! ou conEratar com a Adninistiação Pública ou qul estejarn cumPrindo a sanÇão de suspensão

do direito de ficitar e contratar com o ORC'

6.4.os licitantes gue d"";i;;;;- ";;i"t 
st's tn"tlopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via

postal - com Aviso ae necefímento AR -, deveréo renetê-Ios em tenpo hábiL ao endereÇo constante

do preâíbulo deste instrumànto, aos cui'dados do Pregoeiro - Flaviano clebson Àraúio' Não sendo

rigorosatnente observadas a"_u*iqerrai-us dêste item, os respectj-vos ênveroPes não sêrão aceitos e

ã Íicitant., portanto, desconsiáerado para efei.to de particiPaÇáo no cêrtame' 
-

6,5.Ouando obsêÍvada a ocollência da entlêga apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a

pernanência d. t.pt.""rrtun-tã "tuã"""iuao 
na respectiva sessão pública' ficará subentendido que

à licitante abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇáo en consórcj'o'

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÃo E DO CREDENC!ÀIIEMO

?.1.o licitante deve!á se ufa""""t"t, para cledenciamento junto ao Plegoeiro' qua,do for o caso'

através de um reprêsentante, com os docr'4entos que o. credeirciam a particiPar deste procedimento

licitatório, inclusive ..^;;;;"" p^1" rot uruiao. de ofercas e Lances verbais' cada licitante
credenciará apenas um representante que se!á o únjco. admitido a intelvir nas fasês do certame

na fodna prevista neste insti'irnJniã' pàãtt'a" ser substituÍdo posteriormente Pol outro devidêmêntê

quando for o caso, devidamente registra
obrigaÇões em dêcorrênci.a de ta1 investidura;

pode res para exercer direitos e assumir
2,Tratando_se de Ploculadol: a ProcuraÇão Por instnmento público ou palticula r da gual

do no órg

'1 ,2.

se a

constem os necessárlos podêres para formular ve rbalmente lances, negociar PreÇos, fi rma r

dêclarações, desistir ou aprêsentar as razões de recurso ê praticar todos os dêmais ato9

pertinentes ao cêltame; acompanhada do corrêspondente i.nstrumento de constituiÇão dâ êmpresa'

quando for o caso, que conProve os Poderês do mandantê Pára a outorga. Na hipótêse dê procuraÇão

particular dêvará s.r r.conhÔcid! a fírú. ô! o.rtó rio do r.lt.ctivo lignatário

?.2.3. O rePresentan
que contenha foto.

telegaleoProcura dor dêverâo identificar-se apresentando docrrnen to oficial



?.3.Estes documentos deverào se! entregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sessão Púb1ica -
em original, po! qualquê! processo de cópia autenticada por carLório competente, pefo Pregoeilo
ou membro da EguiPe de Apoio.
?.4,A não apregentaÇão ou aj.nda a incorrêção insanável de qualguer dos documêntos de

credenciamento impedj.rá a participação ativa do representante do licitante no Presênte certane.
Esta ocorrência não inabilitará sumarianente o concorrente, apênas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentes fasês do processo licitatório' Para tanto, o Pregoeito recebêrá
reguLarmente do referido concorrente seus envelopes, declalaÇões e outros elementos necessários
à participaÇão no certame, desde que apresentados na forma dêfinida nestê inscrumênto.
?.-5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por int.ermédio do seu replesentantê
dêvidamentê credenciado entregará ao Pregoeiro, ern sepalado de qualquêr dos ênveLopes, a seguinte
docuJrlentaÇáo:
? .5 , 1 . Dec1alaçáo de ElaboraÇâo Independente dê Proposta - Ànexo II'
? .5. 2 . Declara;âo dando ciênéia de que cunpre pLenamente os requisitos de habilitaÇão, conforme

nodelo - Anexo IÍI; e
7 . 5. 3 . comprovaÇão de quê o licitante se enquadla nos termos do Art' 3o da Lei 123/06' 9e for o

"""o, ""rrdo consideràdo tnicroemplesa ou emplesa de pêqueno polte e rêcebendo' portanto'
tratâmento diferenciado e sinpiificando na forma definida pela leqj.slaÇão vigente' TaI

conprovaçâo poderá se! feita atrivés da apresentaÇão de qualquer um dos segui'ntês documentos' a

critériodolicitante:a)declaraÇãot*pt"""tformalnenteassinadaporProfissionaldaárea
contábil, devidamente habilitado; l) "".tlaao 

sirnplificada enitida pela junta comêrcia1 da sede

do Licitante ou equivaLente, na forma da 1egi51aÇão pertinente' A ausência da leferida declalaÇão

ou certidão simpLificada, apênas neste ca§o para comprovação do enquadramentÔ na forma da

i.gúuçao vigenie, não é suiiciente motivo paia a inaÀilitação do licitante, apenas perde!á,

durante o presente certame,- o ãireito ao tratànento difêrenci.ado e sihplificado dispênsado a ME

ou EPP, Prevj.stos na Lei 123106:
?.5.3.1.0 Plegoeiro poderá promover diligência' na forma do Àrt' 43' §3"' da Lét 8'666/93'

destinada a escl'arecer se o licitante é, de fato e dê dirêito' considerado microêmprêsa ou

empresa de Pequeno Porte.
?.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e 

- 
D-ocmentaÇão forem enviados via postal' a

documentação relacionada n* iiarr" 1.5.L, '1 .5.2 e ?.5.3 deve!á ser apresentada denEro do envelope

Propoata dê Preços.

8. O.DÀ PROPOSTÀ DE PBEÇOS

8.1.À PloPosta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado' contendo a9

seguintes indicaÇões no anverso:

PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÂO PRESENCIAL

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.f DO PROPONENTE

N'. 00 0 01/ 2021

oENVELoPEPRoPosTADEPREÇosdeveráconterosseguintêseIeÍnêntos:

8.2.Ploposta efaboracta em consonância com as espêci'ficaÇões constanEes deste instlumento e sêus

eleÍnentos - Anexo f -, 
"In 

-p"p"f 
ti[ürado da empresa' quando for o caso' assj'nada por seu

represêntanEe 1egaI, contendJlio "oit""ponatnte 
item coiadà: aiscrirni'naÇão' marca ê/ou modero e

outras caracteristicas ""--i".à""à.io,' 
quantidade ê valores unitá!io e total exprêssoa em

algarismos.
8.3.Sêrá cotaclo um unLco PreÇo para cada item' com a utilizaÇão de duas casas decimais' IndicaÇão

em contrálio está sujeita tLiitça" observando-sê os sêguintês critérios:

B:3:l:lill3"3"#1'r'r"r".:;""t""J""';";:i;:r::':?;iro excedente menor quê s, todo o excesso será

suprimido, caso contrário ;;;;á " 
arredondarnento ao iigito anterio! para mais e os demais Ítêns

excedentes suprimidos' nã^ âavârá sêr infêrior a loot da
g.4.Àquantidadenlnimadeunidadesasercotada,poritem'nãodeverásê!i'nfr
estimativa detarhada "t t"t;;;;;;ã;"i" 

-rt 
t,no ae neieten"ia'- Ànexo Í' DisposiÇão êm cont!ário

não descrassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo iten será desconsiderado'

8.5.4 Proposta ae"ra set-làãigia" ^"tn'Ilngua portuqu""u t t* moeda nacional' êlaborada com

clareza, sen altetnaLiva", t:-"'"i.r-.ã- ernenaas 
-e/ou 

"r,t.'.il"nu". 
suas folha5 rubricadas e a ú1tíÍna

datada e assinada p"ro '""pã""ã"ãi' 
com indic-açâo-:- Jo valor total da ploposta en algarismos'

dos prazos de enLrega o,., .i"àrrao, das condiçôes.at p"q;t"t"' 9" :::-"il1d"^oê 
que não podêrá

ser inferior a 60 dras, "-;;t;;" 
informaÇões e orservaioes Pertinentes que o licitante iulgar

necessárias
8.6.Exi9ti-ndo discrePãncia entre o preÇo unitário ê o valor total, resultado da multiplicaÇão

do preço unitário PeIa quantidade, o PÍeço unitário Prevalecelá
a estabelecido que havendo divergência de PÍeços unitários pala um mesmo Produto ou

8. ?. Eic

8.9.4 nào i.

serviço, P reuaLecerá o de menor valor'
8.8.No caso de alteração necessália da proposta feita PeIo Pregoeiro e sua EquiPe dê APoio,

decorxente exclusivamênte de incorrêÇó ês na unidade de medida utilizada, obselvada a dêvidâ

propo!ciona Lidade, bem como na multiplicaÇã o ê/ou soma de valoles, Plevalecerá o valor corrigido '

ndicaÇão na Proposta dos Prazos de entrêga ou exêcução, das condiÇõês de Pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disPosiÇões do

ato convocatório e, portanto, serão consider adas as determinações nele contidas para

êxigêncj.as não send ó suficiente motivo Para a desclassificaÇáo da ProPosta
refe!idas



9.0
9.1
via

8.10.É facultado ao Ii.citante, apresenta! a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamênte preenchido.
8.11.1t." licitaÇões para aquisiÇáo de mêrcadorias o pa!ticipante Índicará a origen dos produtos
ofertados. À eventual falta da !efe!ida indicaÇão não desclassifica!á o licitante.
8.12.Será desc.Iassificada a proposta que deixar de atendêr as disposições desLe instrumento.
8.13,Fica facultado ao licitante a aplesentaÇão da proposta também em Ínidia, ou seia, em cD ou

PENDRIVE.

.DÀ EÀBILITÀÇÃO

.Os documentos necessários à habilitaÇão dos ticitântes, devêrâo ser apresentados em 01 (uma)

, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes ÍndicaÇões no anverso:

PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCWENTÀÇAO - PREGÃO PRESENCIAL N'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooool/2021

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conte! os seguj-ntes elemêntos:

9.3. os documentos de Habilitaçáo deve!ão ser organizados na ordêm descrita nêstê instrumento'

precedidos Por um lndice correspondente, podendo ser ap resentados em ori.ginal, por qualquer

processo de cópia autênticada Por cartólio comPetêntê, Pe lo Pregoêiro ou melnbro da EquiPe de

Apoio ou publ icaçáo em órgão da itnP Estando Pelfeitamente

IegÍveis, seÍn conter borrões, rasuras, emendas ou entrêtinhas, dêntro do prazo de validade, e

encerrado s em envelope devidamênte 1ac rado e indevassável. Por ser aPen as rrIna formalidâde quê

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Plova de j.nscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa 'lulldica - cNP'l'
g.2.2.ptova de inscriÇão no cadastro de contribuintês estadual ou municipal, relativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociaf en vigor, dêvidamênte regj.strado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades po! aÇões, acompanhado de documentos

deefeiçãodeseusadninj'stradores'InscriÇãodoatoconstitutivo,nocasodesociedadêscivis,
aàoap".rr,aa" de prova de diretoria em êxercicio. DecEeto dê autorização, em se lratando de empresa

ou s'oci.edade e!trangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de legistro ou autorizaÇão para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadê assim o exiqir' Registro
comêrcial, no caso de enpresa individial ' Estas exigências não se apl-i'cam ao Iicitante que'

qr-,urrão a" etapa de credeniiamento no certame, já tênha apresentado de forma legular nos têrmos

do presente instnmento convocêtório, a referida docr'mentação solicitada neste subitem'

9'2.4.Ba1anÇopatrimonia].edenonstraÇóescontábeisdoúItinoêxe!cíciosocial,jáexiglveise
;;;;;";;;ã;; .,à ro.." aa rã1, "o' indicação das páginas collespondentes do livro diário etn que

omêsmoseêncontrarbemcomoapresentaçãodoscomPetentestermosdeabertulaêencêrlartênto'
assinados por profissional habiiitado e devidamente registrados na junta comercj.al competente,

vedada a sua substiEuÍÇao 
--po_; 

lár""..tes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa

constituida há nenos a. * á"o, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechameDto do seu

primeiro ano de existência oo prazo legal' poderá apresêntar o Bafaço de Àbertura assinado por

irãii""ior,"r habilitado e deviàarnente ;egistrado na junta conêrcj-al competente '

9. 2 .5 . Regularidadê para 
"oa 

ã tu'"t'au federal - Certidáo Negativa dê Débitos Relâtivos aos

Tributos Federais e à Dlvida Ativa da União'
9.2.6,Certidões negativas ãs ru'e"aus Estadual e Municipal da sede do licitante' ou outro

equivalente, na forna da Lêi'
9. 2. ? . CotnprovaÇao de regufaridade relativa ao Fundo de Galantia por Tempo de SelviÇo - EGTS'

apresentando o respectivo c..1-iii."a" de Regularidade fornecida Pela caixa Econômica Federal'

9.2.g.prova de inexistência-àe aébitos inadimpridos Derante a JustiÇa do Tlabarho, mediante a

apresentaÇão de Certidão ,oãgãtfà-ã" 
- 
óebitos irab^alhistas CNDT, nos têrmos do Titulo VII-A da

consofidaÇão das Leis ao tt"'uufno, aprovada pelo Decreto-Lei n'5'Á52' de 1'de maio de 1943'

9.2 . 9. DeclaraÇão ao licitãniet áe 'comptl-'nãnto do disposto no Art' -7o' Inciso xyüIII' da

Consrlruição Eedêral - orr'l"ii) rnci"o v, da Lei 8.666l9ã; dê superveniência de fato ihpeditivo

no que diz respeito a p"ttitip"çao na licitação;-e de subrneier-5e a todas as cláusulas e

iã"41É." ào prãs.nt. i,,lttl'^"nio 
'"o"vocatólio 

' conforne modelo - Anexo rr '
9.2,10.celtidão negativa ãã 

-iurer,.i. ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

IicitanEe, no máximo :o fttintãj àias da data plevista pala abertura das propostas'

9.2,11.conprovaçao ae .apuciiade de desempenho anteriàr saEisfatório' de atividadê igual ou

assemelhada ao objeto a" f]-.]-tú", feita ;través de atêstado fornecido por pessoa jurldica de

35:i::^iÍ:]à":"'i"::i]?::;. ê funcionamento.e/ou declaraÇão da Prefeitura do locar da sedê da

Eirma, informando que a rnesrna tunciona no endereÇo rnenclonado nos docrmentos '

rensa oficial, quando for o caso'

visa faci Iitar os trabalhos, a ausência do referido lndice não inabilita
9.4.4 falta de quaLquer documênto exigido, o seu vêncimento, a ausência das cóPias devj.daÍente

autenticadas ou das vias originais Para autênticação PeLo Prêgoeiro ou memb ro da Equipe de ÀPoio

ou da publicaÇão em órgão na imprensa oficial, a aPresentação de documentos de habilitaÇão fola

do envelope esPecifico, tornará o resPectivo l ici tante inabili. tado ' Quando o docr.rmento for

obtido wiã Internet sua I nos endereços eletrônicog correspondentes

rá o Iicitante '

Poderá ser utilizada, a cr
egalidade será comProvada
itério do Pregoeiro, a cloc tmentaÇão cadastral de folnecêdor nst ante



10. O.DO CRIúRIO PÀRÀ 
'Í'T,GàD'ENTO10.1.Na seleÇão inicial das propostas para identificaÇáo dê quais irão passar a fasê de lances

vêrbai.s e na classificaÇão fina], observadas as exigências e procedj.nentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de meno! preço aplesentado para o

correspondente item.
10.2.Hàvendo igualdade de val'ores entre duas ou mais propostas escritas, e após obêdêcido o

disposto no Art-. 3o, s2., da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fase de lancês velbais,
se fará através de sorteio'
1O.3.Na presênte licitaÇáo - fase de lances -, sêrá assêgurada como crité!io de desempate,

preferência de contrataÇão para as rnicroêmPresas e emprêsas de pequeno porte'
iO,l.p"aa efeito do disposto neste instrumento, entende-se por ernpatê - fase de Iances -, aguelas

situaÇõesemqueasproPostasaPlesêntadaSpê].asmicloemp'êsasêempregasdepêquenoportesêjam
iguais ou até O5t (cinco por cento) superioles ao mê1hor preço'
lO.5.Ocorrendo a situaÇão de êmpaLe - fase de lances - conforme acima definida, procedêr-ae-á
da seguinte forma:
lo.5.l.Amicroenpresaouenplesadepequenoportemâisbemclassificadaseráconvocadapala
apresentar nova proposta no náximo ae OS tcincol minutos após o encerramento dos lances' sob

pena de preclusão
10.5.2,Nâo ocorrendo a contrataÇão da microernpresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item

anterior, serão convocadas as denais rêmanescentes que por ventura se ênquadrem na situaçáo de

empale acima definida, na ordem de classificaÇão, para êxerclcio do mesmo direito;
ro.s.g.No caso de equivalência de valores apresentados pelas nicroemplesag e empresas de pequeno

pàat" qr" se encontrem no intervalo estabeLecido como situaÇão de empatê' será realizado sorteio
ãnit. áf"" para que se identifigue aquela que primeiro poderá apresentar melho! Ôferta'
1o.6.Na hipótes" a" nao-"orriiui"'çao no" teÃos acima prêvistos, em que foi observada a situaÇâo

deempateeassegura.lootratamentodiferenciadoanicloempresaeêmplesadepequenoporce,o
ãfj"iã fi.it"ao;!á adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêrtaÍne '

10.?.4 situaçáo de empate - fase de lances -' na formá acima definida' somente se apllcará

õ;.à; ;;;-ih;; oferta inicj.al não river sido apresentada por nicroempresa ou empresa de pequeno

po!te.

11. O.DÀ ORDE!d DOS ÍRAB,AIEOS

11.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dos tlabalhos será observada uJna tolerância de

15 (quinze) minutos após o nátatiá fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes'

nenhum outro será aceito.
11.2.Decrarada aberta à sessão pública pelo pregoêiro, será eretuado o devido crêdencianento

dos interessados. Somente p"rii"ip.ia ativamenLe àa reuni.ão um representante de câda licitante'
podendo, no êntanto, ser assistidã por quatquer p-esaoa que se intelêssar'
11.3.o não comparecimento ãã 

-t"pi""à"t""ie ae quálquer dos licitantes não impedirá a eretivaÇão

da rêuniâo, sendo que, a simples particípaÇão 
-neste 

certame implica na total aceitâÇão de todas

á" """ãiioi" 
estab;lecidas n;ste Tnstlumento convocatório e seus anexos'

11 . 4 . En nenhuma hipótese será concedido pruro pai" a apresentaÇáo .dê docunentaÇão e/ou

substiluição dos ênvelopes t;-à; d;i;";;;l"rott'to t*iqiao t nào tpt""tnt^do na reunião destinada

ao recebimeDto das proPostas de preços'
11.5.o pregoeiro receberá à" ."aã ,.p..""ntante os envefopeg Proposta de PrêÇos ê DocrmentaÇão

e a declaração, separacla à q'-'àrqt'"i dos enveropes' dandó ciência de que cumpre plenamente os

requisitos de habilitaÇão. Àâ DrÂ^^q rDbricará o seu conteúdo juntamente
11 . 6. Posteriorlllente aDÍ1ra os envelopês Propostas de Preços' rublicará o seu conl

con a sua Equipe de epoiá, 
-"ot'r"iindo-as- quanto j "triaua" " lTpl:i:l::- 

das exiqências

constantes no instrumento i-.'"""-"álã.f. e solióitará dos licitantes gue examinem a docunentaÇáo

liiil "i3l!ài3ildo 
os trabarhos, o presoeiro anarisará os documenros e as observaÇões porventura

forrnuladas peros ricitante",'-a-"nao-rná" ciência, .* "ãúa., 
da crassificaÇáo iniciaf indicando

a Proposta de menor PleÇo e aquelas em valorês "'"t"iit'o" 
e suPeriorês em até dez po! cento'

reLativamente à de menor ";;]-;t;; 
á"a" itt^ cotad;' E;tretatio' se assito julgar necessáxio'

"áããiã 
ái""rg"t o resurtado nuna nova reunião'

ir,g.I,rao havendo para "uau-jt.. 
licitado pero menos três propostas nas condiÇôes aclma definidas'

serão classificaalas as ,oe:'-f'otts propostãs subsequentes' áté o náxino de três' quaisquer que

iilã:;i'":;:l::, ""ti.'ãi1"t"T '*rcio 
à etapa de apresentação de lances verbais p-elos representantes

dos r-icitantes inrciarneítã 
-ciãl"lri."ão", q,r" dur"ráo ser forrnulados dê forma sucessiva' em

valores distinto= . o."t."li.'iã], 
-ã-p""''t at autor. dã pÍoposta de maior !reÇo ' ,se!ão 

realizadas

tantas rodadas a. f""tt"-''ã-tUui"'qt'u"tu" se fizeràrn necesgárias' Esta etapa Poderá 9er

interlompida, marcando-se uma--"oã "t""ao 
púrfica paiá continuidade dos trabalhos' a critério

dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elernentos apresentados pelo licitanEe,
quando for o caso.

do Prêgoei ro
11.10.Não sêrão aceitos lances com valores irrisórios, incomP

devêrão ser êfetuados em unidade monêtária nacional. A desistênc ia em aPrêsenta! Iance verbaf,

uando convidado pelo Prêgoeiro, imp licará na exclusão do licita nte ap;nas da etaPa de lances

verbais pa ra o corlesPondente item cotado ê na manutenÇão do ú1tiÍno PreÇo aPresentado, Paraq

ativeis com o valor orÇado, ê

efeito de c Iassificação final das propostas '
11 . 1L. Dêcla rada encerrada a etaPa competitiv a e ordenadas à9 propostas, o Prêgoeiro aminará a

aceitabilida
!espeito

de da plimeila classificada, quanto ao objeto e valo!, decidindo mot a nte a



11.12.Sendo aceitáveL a proposta de menor preÇo, se!á aberto o ênvelope contêndo a docunentação
de habilitação soÍnente do li.cj.tante que a tivêr forÍnuIado, para confirmação das guas condiÇôêg
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrunento
convocatório, o Iicitante será declarado vencedor, sêndo-lhe adjudicado o respectj.vo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competênte fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a ofelta não for aceitáveI ou se o licitante náo atender as exj.gência habilitatólias,
o pregoeilo examinará as ofertas subsequentes, na orden de classificação, verificando a sua

aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivamente, até â apuraÇão

de uma proposta que atenda as disposiÇões do instlumento convocatório'
11,14.Da leunião lavrar-se-á Ata circunstanc iada, na qual seráo registradas todas as ocorrências
e gue, ao final, será assinada pelo Prêqoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes plesentês'
11.15,EÍfl decorrência da Lei complenentar 123l06, a comprovaÇão de regularidadê fiscal e

trabalhista das microêmplesas e ernpresas de Pequeno porte gomente será exigida Para efeito dê

assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte procedimentol
11.15.1,4s mj.cloempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiáo da participaÇão nesta
IicitaÇão,deverãoaPresentartodaadocumencaçãoexigidaparacomprovaÇãoderegularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enunerados neste instlumento para efeito de

HabilitaÇáo e integrantês do ênveloPe DocumentaÇão, mêsno que eata apresênte alguma restriÇão;
11.15.2'ttavendoalgunarestriÇãonacomprovaÇâodaregularidadefiscaletrabalhista,será
assegurado o pruro à" 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento en que

o li;itante for dectarado vêncedor, Prorrogávei's por igual perlodo' a critério do oRc' para a

rêgulaÍização da documênEaÇão, pagamento àu parcelamento do débito' e emissáo da eventuais

""itiaO"" 
negativas ou positivas com êfeito de certidão nêgativa;

11.15.3.4 nãá-regularização da documentaÇão, no plazo acima previsto' ü[plicará dêcadência do

dileito à contratação, sem prejuizo das sanÇÕes Previstas no Àrt' 81' da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os licltantes rêmanêscentes, na olden de ctassificaÇão, Para assinatula
do contrato, ou revoga! a licitaÇão'
11.16.osdocumêntosapresentadospe]-oslicitantesnocredenci.unentoeoselementosconstanteE
ãã" .rr.r"Iop"" propostá de preqos e^ Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro

e anexados aos autos do processo. No megÍno contexto, o envelope Documentação, aj-nda lacrado, do

licitante desclassificado ou quê náo logrou êxito na etapa competitiva que não.for rêtirado por

seu representante legar "o 
prãr" áe 60-(sessenta) dias consecutivos da data de homorogaÇão do

presenie certame, se!á sumaliamente destruÍdo'

12.O.DO CRIúR:IO DE ÀCEIIÀBÍÚIDADE DE PNEçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valor para o respectivo item relacionâdo no Anexo I
I Ter o d" neterência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1.com indicios que c;nduzam a uma presunçào relitiva de inexequibllidade ' pelo clitério
definido no Art. 48, rr, àa r,ei e'666)*, em tal situação' não sendo possivêI a imediata

confirmaÇão,poderáserdadaaolicitanteaoportunidadêdedeÍÍronstlârasuaexequibil-i'dade'
sendo-1he facultado o pruro-a" 03 (três) dias úteis para comprovar a -viabilj.dade dos preÇos'

conforme parâmetros do mesmo Art, 48, II, sob pena de dêsconsideraÇão do item'

12.2. salienta-se que tais ã"otiét'tiu" não desciassificam automaticamentê a proposta' quando for

o caso, apenas o item colresPondente '

13.0.DOS RECITRSOS

13,1.Declalado o vencedor, qualquer licitante Poderá rnani fêstar inêdiata e motivadamentê a

intênÇão de !êcorrer, ouservanao-se o disposto no Art' 4"' Inciso xvlrr' da Lei 10'520/02'

13.2,o acorhimento cro ."."1"1 l.pá.a".à a invaridaÇão apenas dos atos insuscetÍveis de

illllitilTilt!; manifestaÇão imediata e motivada do ricitante inporrará a decadência do dj.reito

dê recurso e a adjudicaÇão ào objeto da licitaÇão pero Pregoeiro ao vencedor' 
-

13.4.Decididos o" .."o."o"i- u á'totiaua" supelior do oR-c fará a adjudicaÇão do obieto da

licitaÇão ao ploponente vencedor '
13.5.o Íecurso será dirLgial J autoridade superior do oRc, por internédj.o do-Pregoeilo, devêndo

ser protocolizaao o otiginãrl 
-"* hoiati""- normais-de expediente das o8:00 as 12:00 horaa'

exclusivamente no seguinte 
'.ná.r"co, Av. prêsidênte ,foão Pelsoa, 47 - centro - Mogeiro - PB'

1{. o.DÀ Eol,lolocÀÇÀo E ÀD,rrrDtcAÇÃo

14,1.concluldo a rase conpetiiiva, oldenada às proposlas ap!êsentadas' analisada a docunêntaÇão

de habititaÇão e ob".t'uao" 
-o-"=;;:";; pot"""i"á interp;stos na forma da legisLação vigente'

o pregoeiro emitira re lat óiiã 
- 

"ãicr.,s 
il/o- aos crabafhos dàsenvolvidos no cêrtamê, rêmetêndo-o a

autoridadesuperiordoORc,juntamentecom-os.êIemêntosconstitutivosdoprocesso'necessários
ã-lãj"ãi..ta-. HomorogaÇão áa respectiwa licitaÇão' quando for o caso'

14.2.À autoridade superior do oRô poderá, no entanto, tendo em vista senpre ã defesa dos

interesses do oRc, al""oraJ. i a.iru. de homologar, total ou Parciarmente, o !esurtado

apresentado pelo e regoe i ro i 
-J-tt'og"t àu considerar nula a Licitação' desde que ap!êsente a devida

fundamentação exigida pela tegislaçao vigente' xesguardados os direitos dos Licitantes'

15. O.DO CONTRATO
La autoridadê supeÍior do oRc, o ad judicatário será convocado Para,

ibimento da notificaÇão, assinar15. 1,ÀPós a homologaÇão Pe
dentro do Plazo dê 05 (cinco dias consecutivos da data de rêc

o lespectivo contrato, quando for o caso, eLabolado em confornida de com as nodalidadês Pêrmitidas

pela iei 8.666/93, Podendo o mesno sofler alteraÇões nos termos definidos PeIa refer norma .



15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato. e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o Licitante pelderá todos os direiEo§ que porventura tenha obtido cono
vencedor da licitação.
15.3,É pernitido ao ORC, no caso do licitante vencedor náo comparecer para assinatura do contrato
no pra;o e coodições estabelecidos, convoca! os Iicitantes renane§centes, na ordêm de

classificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo em iguaL prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a sêr assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
altêrado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratantê ou por acordo entre as

partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direj.to, conforme o disposto
-nos Arts. 't'1 , 18 e ?9, todos da Lei 8.666193; e realizado na forna de fornecinento parcelada.
15.5.O ConEratado fica obrigado a aceita!, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem.rá" "o^p."", 
até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei

A.À66/93. Nenhurn acréscimo ou suplessão poderá excedêr o limite estabêlecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

de adinplenento das obrigações
pelo ORC obedecerão, Conforne o

16. O.DÀS SÀ}rçóES ÀDMrNr grRÀrwAs
16.1,ouêm, convocado dentro do p.azo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato'
deixar de entregar ou aprêsenaar documentaÇão falsa exigi'da para o certame' ensêjaÍ o

retardamentodaexecuçãodeseuobjeto,nãomantivêraproposta,fa].haroufraudarnaexecuÇão
do contrato, comportar-se de nodo i;idôneo, declara! informaÇões falsas ou come!êr fraude fj.scal,
gàrantiao o direlto à anpla defesa, ficará impêdido de ricitar e contratar com a união, Estados,

Distrito Federal ou yunicipios e, será descràdenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de

Eornecedore§SIcÀEdoGovernoFedera].edesistemassemelhantesmantldosporEstados,Di§trito
Federal ou Municlpios, pel; prazo de até o5 (cinco) anos, sem Prejuízo das multas previstag

nêste Edj.tal e das demais cominaçôes legais'
16.2,A recusa injusta ern aeixar dL cunprir as obrigaÇóes assumidas e prêceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantiala a préviâ defeia, às sêguintês penalidades previstas nos. Alts' 86 e 87'

da Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de O,5t (zero vÍrgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato po! dia de atraso na entrega' no inlcio ou na execuÇão do

objeto ora contratadoi c - multa ae iOt (aez por cento) sobre o valor contrâtado pela inexecuÇão

total ou parciar do contrato; d - sj-multaneamente, qualquer das Penalidades cablveis

fundamentadãs na Lei 8.665/93 e na Lei l0'520/02'
1G.3.se o valor da mu1ta ou i.ndenizaçáo devida não for recolhido no Prazo de 15 (quinze) dias

após a comunicaÇão ao contiataao, será automaticanente dêscontado da prímeira parcela do

pagamento a quê o Contratado viêr a fazer jus' acrescido de juros moratórios de 1t (un por
'.àítol uo nês, ou, quando for o cago, cobrado judicialÍnênte'
16,4.Após a apficaçáo Oe quãisq'et das penalid;des previstas' realizar-se-á comunicaÇão escrita

ao contratado, e puuricaao iá iipt"""u àrititt' excluldas as penarjdades dê advêrtência e multa

dê mora quando for o caso, "ãn"tà"ao 
o fundamênto legal da Punição, infoEnando ainda que o fato

será registrado e pubLicado no cadastro colrespondente '

17.0.DÀ COMPROVaÇj.O DE EXECUçÁO E RECEBTUEI|TO DO OBJlro
1?.1.Executada a presente contlatação e observadas as condiÇões

pu.tuuaas, os protedirnentos e prazos para receber o.-sêu objeto
taso, à dlsposições dos Arts' 73 a 16, da Lei B'666193'

18. O.DO PÀGJA!,IENÍO

18.1.o paganento se!á realizado rnediante Plocesso regulal e em obsêrvância às normas e

orocedinentos adotados p"ro 
-o-nJ, da seguintà Ínaneira: Plra ocorrer no plazo de trinta dias'

tontados do perlodo de adimplemento'
18.2.o desernbolso máximo o.";:;;;;; não será superior ao valor do respectivo adimplemento' de

acordo com o cronograna aprovado, quando for o caso, e sempre êm conformidade com a

disponibilidade de rêcursos financeiros '
18.3.NenhumvalorserápagoaoContratadoenquantopêndentedeli.quidaÇâoqualquerobrigaÇão
financeira que rhe for i^pã"iJ, J,n 

-"i't'a" 
ae penatiaaae ou inadimplência' a qual poderá ser

compensada com o paganenEo pã"àá"t", sen que issà gere riirêito a acrésciÍno de qualguer natureza'

lg.4,Nos casos de eventuals atlasos de pagamento nos ternos deste instrumênto, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de algtlma forma para o atraso' será admitida a coÍÍrpensaÇão

financej.ra, devida desde a data rinilt fixada para o paganento até a data correspondêntê ao

efetivo pagamento da parcerJl o" 
-"''tttgo" InotuióI:io" aevidos ern razão do atraso no pagamento

serão calculados con utili-zlçao--_ aã sequintê fórmula: EM = N x VP t I' ondê: EM = encargos

moratóri.os, N = númêto a. ai""-á"t'" a áata prevista para o pagamento ê a do êfet-ivo pagamentoi

Vp = valor da parcela a ser paga; ê I = índice- de--to*ptnsulaà financêira' assim apurado: I =

(Tx + 1OO) + 365, sendo tx- =- pãite"tt'a] do IPCA-fBGE acumulado nos últimos doze meses ou' na

sua farta, um novo lndice "attíJ" 
p"rt Governo.Fedêrar que o substitua' Na hipótese do referido

lndice estabe.Iecido Para " 
tolnp""àçat fi'nancêira venha a ser êxtinto ou de qualquer forÍna não

possa mais ser utirizado, "áiã- "ai.a., 
en substituição, o quê vier a sêr detêíninado pela

legistaÇão entáo em vigor '

os pleÇos
verificada

19. O.DO REAi'USTÀI'ENTO
ió.i.á" o..to" contlatados são fixos e irrêajLlstáveis no prazo de um ano'

19.2.Dentro do Prazo d. "i;;i;'-ã; 
ãonttatá e mêdiante solicitaÇão do contratado'

poderão sofrer reaiuste apó-s o interregno de un ano' na nesma proporÇão da variaÇão

no ÍpcÀ_rBGE acumulacto, aá.."a":"ã po-r uase o mês_ de aplesentaÇão da respêctlva

exclusivamente para as obrl'ffiiã :."rãiáat" e concruÍdas após a ocorrência da anuali
roPosta,



19.3.Nos reajustes subsequenEes ao primeiro, o interrêgno mlnimo de url ano sêrá contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1tiÍlo reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divuLgaÇão do lndice de reajustarnento, o ContlaEante pagará ao

Contlatado a importância calculada pela ú1tima variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
corlespondente tão Iogo seja dj-vulgado o Índi.ce definitívo. Eica o Contratado obrigado a

apresêntar memória de cáIculo referente ao leajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre
quê este ocorrêr,
ig.S.N"" afêrições finais, o índice utilizado para reajuste será, obligatoriamente, o definitivo.
19.6,Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extj.nto ou de qualquer forma não

possa nais ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser detenninado pela
legielação então em vigor '
L9l?.Ua ausência de previsão legaL quanto ao lndlcê substituto, as partes elege!ão novo lndice
oficial-, para reajustame.tto do lt.ço do valo! rênanescênte, por meio de termo aditivo'
19.8,O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

20. O.DÀS DTSPOSTÇõES GlERÀrg

20.1.Não se!á devida aos proponentes pê1a elaboração e/ou apresentaçáo de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
2o.2.Nenhrrmapessoaflsica,aindaquecredenciadaporploculação]egal,pode!áreplegentarII|ais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitaÇáo sornente podêrá vir a ser revogada por razões de inEeresse público
dêcorrênte de fato superveniente devidamênte comprovado, ou anulada no todo ou em Parte, Por
i1êgalidade, de ofÍció ou por provocaÇáo de têrceiros, mediante parecer êscrito e dêvidamênte

fundamêntado.
20,4.caso as datas previstas para a reafização dos eventos da presente licitaÇão geiam declaradas

feriado e não havendo ratificaÇáo da convocação, ficam transferidos autolnati. camente para o

prj.meiro dia útil subsequenLe, no mesmo local e hora anteriormente plevistos'
ãõ.s.ó onc por conveniência adrninistrativa ou técnica' se reserva no direito de paralisar a

gualguêr tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o ContraEado'

20.6,DecairádodireitodeimpugnarpêrantêoORCnostermosdopresentêinstlunento'aquele
que, tendo-o aceitado se. otjãçao, venha a apresenta!' depois do julgamento' falhas ou

iiiegria.ia.ae" que o viciaram úipót""t em que tar comunicado náo tê!á efêito de rêcurso'
20.?.Nos valo!ês apresentados p;Ios licitantes, já deverão estar inctuldos Ôs custo§ com

aquisiÇãodematerial,mao-de-obrautilizada,impostos'encargos'fretêseoutlosçnlevenhama
incidir sobre os respêctivoa preÇos'
20.8,As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das Propostas e os casos oÍnissos nestê instrumento'

iicarão única e exclusivament. "úi.ito" 
a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao nesmo

ou a autoridade superio! ào oncl em qualquer fase da licitaÇão' a promoÇão dê diligência
desEinada a esclarecer ou a complementar a instluÇão do processo'
20.9.Para dirimir controvérsia! decorrentes deste certame' excluido qualquer outro' o foro

competent.ê é o da Comarca de Itabaiana'

Mogeiro PB, O4 .laneiro de 2021.

ELAVÍ CLEBSON JO

Prego ro Oficial



ESTàDO DÀ
PREFEIN'R,A MUNICTPÀI DE }IOGEIRO

coMrgsÃo PERla!{El[rE DE LrcrrAÇÀo

ÀlfExo

TERMO

I PREGÁO PREEENCIÀ'L NO OOOO1,/2021

DE REEERÊNCIA ESPECIETCAçÕES

1.0. DO OBJEIO
1.1.Constitui objeto desta IicitaÇão: coNTRATAÇÁo DE EMPRESA PAR.ê. EORNECIMENTO DE COMBUSTTVEIS

PARA EROTA DE VEICULOS DESTE HUNTCIPIO.

2.0.i'USTIFICATIIIA
2. 1 . Considerando as necessidades do ORC, tem o presente terno a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabj.lizar a cont!atação en tela' As

caracterlsticas e especificaÇÕes do objeto ora licitado são:

DIscR!'ínrrrÇÃo uttE)ÀDt olnxTIDrDl
l1 GÀSOIINÀ COMI'I.í LITRO

lITRO
9 6000

a2
3

IESET COMUI'I 12800.-- 
ieoúIESEI S1O

oot 4800

3. o.oBRrcÀçõEs Do coNTRÀEÀDo
3,l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civiI,
t.ibutári.a e Erabalhista. bem cono por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a quaLquer
títuIo, pelantê seus fornecedorês ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contlâtâdo.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês, os nateriais ou serviÇos que apresentarem
al.teraÇões, deterioraÇões, j.nperfeiÇões ou quaisquer irlegularidadês discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebinento e/ou paqanento '
3.3,Não transfelir a ouErem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, sal-vo mediante P!évia
e expressa autorizaÇão do contratante.
3.4.úanter, durante a vigência do contrato ou outlos instnmêntos hábeis, ên conpatibilidade
com as obrigaÇões assunidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no

respectivo pio."""o licitatólio, apresentando ao Contlatantê os documentos necessários, sempre
quê sol icitado,j.S.g^iti. Nota Fisca1 colrespondente à sede ou filial da emplesa que apresentou a documentaÇão
na fase de habi Ii tação.
3,6.Executar todas as obrigaÇões asaumidas coÍn observância a melhor técnlca vigen!e, enquadlando-
§êrriqorosamente,dentrodospreceitoslêgai.s,normaseespecificaÇõestécnicas
cor!espondentês .

I,ITB ,
IITRO

I!.O.DO CRTTÉRIO DE ÀCEIIÀBT'.IDÀDE DE PREçOS

4,1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na

coluna código:
4.1.1.Corn indicios que conduzam a r.ma presunÇão !elativa de ioexequibi lidade, pelo critério
dêfini.donoArt.48,II,daLei8.666/93,emtalsi.tuaÇão,nãosendoposslvelaimediata
confirmaçáo, pode!á ser dada ao Iicitantê a oportunidade de deÍnonstrar a sua exequibili.dade,
sêndo-Ihê facultado o plazo de 03 (três) dias úteis para compÍovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, rÍ, sob pena de desconsideraÇão do iten'
4 .2. sa1i.e;ta-sê que tais ocorrências náo descfassificam automaticamente a proposta, quando fo!
o caso, apenas o item correspondente.
4.3,os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional'

5.0.I@DELO DÀ PROPOSIÀ
5.1.É parte integlante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
podendà o licitante apresentar a sua Ploposta no próPrio modelo fornecido'
àevidamente preenchido, conforme faculta o j.nstnmento convocatório - Anexo 01.

cor!espondente,
desde que sej a

GÍLVÀN EERREIRA DE L]MÀ
SECRETÁRIO

--'."
tt-

4
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ESTÀDO DÀ
PREFEITUAÀ MT'NICTPÀ! DE MOGEIRO

coMÍssÃo PEBtaniE}[fE DE LrcrEÀÇÂo

ANAXO 01 ÀO TERÀP DE REE.EBÉNCIA - PROPOSIÀ

PREGAO PRESENCIÀL N' OOOO1/2021

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PNESENCIA! NO OOOO1,/2021

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE COMBUSTMÍS PARÀ FRoTÀ DE VEICULOS DESTE

MUNICIPIO.

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

Nos ternos da l-icitaÇão en eplglafe, apresentamos ProPosta conforme abaixo:

DI OUÀN'IDàDE IJ}IIT PREÇO TOTÀI'

1 INÀ COMIN{

ESE], COM(,M

0

96000;
1280001

] 3 IDIESEL 51

I{ :-í"qq9,"-: LITRO
L

/de

1600 00
4 80 001

VALOR TOTAL DA PROPOSTÀ - R§

PBÀZO - Item 5.0:
PAGÀMENTO - IIEN 18.0:
VALIDÀDE DA PROPOSTA _ ÍIEN 8'O:

CN P.]

de

ResponsáveI

I'ÍIDÀDE
L]TRO
IITRO2



FOLHÀ O 1/02

EIIIÀDO DA PÀRÀIBÀ
PREFEITT'R,À MI'NICIPÀI. DE I@GEIRO

COMISSÃO PERTG}IENTE DE LTCTTÀÇÃO

ÀlrExo rr - PREGÃO PRESENCTÀ! No 00001/2021

MODELOS DE DECLÀRÀÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCTÀL N. OOOO1/202],
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNPJ

- DECIÁRÀÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. ?o, Inciso xxxIII, da CF

da Lei 8.666,/93.

Art. 2?, Inci so
1

O ploponente acj.na qual-ificado, sob penâs da Lei e em acat'unento ao disposto no Art' 70 inc
xxirri a" constituiÇão rederal, Lei ó.854, dê 2? dê outubro de L999, declara náo possuir em

q"áà." a" pessoa], funcionários menoles de dezoito anos em trabalho noturno' insalubre
pÀrlgo"o e'nem nenores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menoles

àu.tó.r. anos na condição de aprendj.z na forma dâ legisfaÇão vigente'

iso
seu

ou
de

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impêdj.tivo no que diz resPeito a participação na

licitaÇão.

conforne exigência contida na Lej- 8.666/93, A:.L. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara

nãohaver,atéapresentedata,fatoitnpeditivonoquedizrespeitoàhabilitaÇão/paÍEicipaÇão
na plesente LicitaÇáo, náo se encontranJo em concordata ou estado falirentar' estando ciente da

obrigatoriedade de intornar ocorrências posteriores' Rêssalta' ainda' não estar 9oflendo

pã".íia"a" de declaraÇão de idoneidade no âtnbito da administraÇão Federal, Estaduar, Municipar

àu do Distrito Fedêra], arcando civil e c!i.minaImênte pela presênte afirmaçáo '

0

Local e Data.

3.0 - DECLABÀÇÁo de gubmeter-se a todas as c1áusulas e

convocatório.
condiçÕes do correspondênte inst rumento

aceita! todas as cláusul-as do
nele estiPuladas '

O proponentê acima quatifj.cado declala tel conhecimento e

aa"p."ti.ro instrünento convocatório e submetê!-se as condiÇõe§

NOME /ASS INÀTURÀ/CARGO
Representantê legal do proponente '

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÃÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' OUANDO FOR O CÀSO'

E



FOLttl,02/02
REE.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOOOl/2021
PREFEITURÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CNP.':

4.0 - DBCLAR.AÇÃo de elaboraÇâo independente de proposta'

(identificaÇão completa do representante do lj.citante) , como representante dêvidamente

constituido de (identificação c;mpleta do licitante ou do consó!ci.o), dolavante denominado

(Iicitante/consórcio), para fins d; di.sposto no itern 7.5.1. do Edital do Preqão Presencial no

OOOOT/2021, declara, sob as penas da Iei, em especial o art' 299 do código Penal Brasileiro'
que:

a)apropostaapresentadaparaparticipardoPregãoPresencialno00001,/2021foiê]'aboradade
naneira indepenàente pelo licitànte, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou êm Parte'
direta o indiretamente, infomado, discutido ou recebido de qualquer outlo Participante Potencj'al
ou de fato do pregão presencial n' ooool/2021, por qualquer meio ou por qualque! pessoa;

b) a intenÇão de apresêntar a proposta elaborada para particiPar do Pregão Plesencial no

Oôoot/zozt nao toi inrot aaa, aisàutiaa ou recebida de qualquer outro pa'ticipantê Potencial ou

de fato do Pregão Presencial n' oo0o1/2021, por qualquer meio ou po! qualquer pessoa;

c) que não tentou, po! qualquêr tneio ou por qualquer pêssoa, influir n-a- decisão de qualguer

ãutro participanLe p;ten,ia1 ou de fato do eregao Presencial n' OOOOl/2021 quanto a participar
ou não da refêrida IicitaÇão,

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou en parte, direta ou

outro participante potencial ou de fato do

do objeto da referida licitaÇão;

pala participar do Pregão Presencial n" 00001/2021
indireiamente, conunicado ou discutido con qualque!
Pregão Presenciaf n' OOO01/2021 antes da adjudicação

e) que o conteúdo da proposta aPresentada para particiPaÇão do Pregão Presênclal no OOOOI/2027

náo foi, no todo ou em parte, direta o; indiret.amente, discutido ou recebido de qualquer

iii.qrunt. da Prefeitura Municipal dê Mogeiro antes da abertura oficial das plopostas; e

f)queestsáplenêmenteciêntedoteoredaextensãodêstadêc}araçáoequedetémplenospodelês
e informaÇões Para firmá-Ia.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRÀ/CARGO
Representante Iegal do proponente

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLÀAÀÇÔES DEVERÃO SER EI,ABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' QUÀNDO EOR O CASO'



ESIÀDO DÀ
PREEE I TÍ'R,A MT'NICIPÀI' DE }EGIEIRO

CO(ISSÂO PEBT.GNENTE DE I.ICIIÀçÀO

ÀlrExo ttr - PRrGÃo PRESENCTÀ! Nô 00001/2021

MODELOS DA DECLÀXÀÇÃO DE REGUIÀRIDADE - }ABILÍTAÇÃO

REF.: PREGAO PRESENCIAL NO OOOO1,/2027
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Local e Data.

PROPONENTE
CN P.]

1'o-DEcLÀRÀÇÃoDEREGUIÀRIDADEparahabilitaÇáoprevistonoArt.4o,ÍncisoVII,daLei
70.520 /02.

oproponenteacimaqua]ificado,decfara,elnconformj.dadecomodispostonoArt'40,lncisoVI],
da'Lei lO.52Ol02, qul está apto a cumprir plênamentê todos os lequisitos de habilitação exigidos
no respectj.vo instrunento convocatório que rege o certamê acima indicado'

NOME /AS S INÀTUBÀ/CARGO
RepresentanEe lega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
o-irôiiriiiçno DEVERÁ SEB ETJABORÀDA EM pApBL TTMBRADO DO LTCTTANTE' QUÀNDo FoR o cAso.



ÀNEXO ÍV - PREGÂO

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTRÀEO Nc: '..'/

ESTÀDO DÀ
PREFEITORÀ MT'NICIPÀ! DE }OG:ETRO

COMISSÃO PER!'AIENTE DE',ICITÀÇÃO

PRESENCTA! No 00001/2021

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE S] CELEBBÀM A PREEEITURÀ MUN]CÍPAL DE

MOGEIRO E ., PÀBÀ E'ORNECIMENTO CONEORME DISCR]MINADO NESTE

ÍNSTRUMENTO NA FORI4A ABAIXO:

Pelo presente
Àv. Presidente
representada pelo Prefeito Antônio José Ferreira, Brasileiro, Casado, Enpresario, regidente e

. -CPL

instrumento particula! de contrato, de
,roão Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiro -

um lado Prêfeitura Municipal dê Mogeiro -
pB, CNPJ no 08.855-501/0001-6?, nêste ato

crÁgsut A PRrldEtRA - DOS FT NDF'MEIAOS :

Este conLrato decorre da licitaÇão nodalidade Pregão Presencial no 00001/2021, Plocessada nos

termosdaLêiPêdera1n"Io.52o,de1?deJulhode2oo2esubsidiariamentêaLeiPederalnê
8.665,de21de.Iunhodê1993;LeiComplementarnol23'dêl4deDezerülode2005;Dêcreto
úunicipaf n' 016, de 10 de Novembro de 20ô6; e legislaÇáo pertinênte' considêradas aa altêraÇóes

posteriores das referidas norÍnas.

crág$rl.À gEct NDÀ - Do oBJETo:
o presenle contrato ten Por objeto: CONTRÀTAÇÃo DE

PARÀ FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.

doniciliado na sitio Pintado de cina, 138
cartej.ra de rdentidade n' 3360118 ssPPA,

por .,.. residente e domiciliado oê ... r

CPF no . Carteira de Identidade
as partes contratanEes assinal o Presente
sêguintês:

crÁusu.À EERcETRÀ - Do vÀrDR E PBEços:
o valor total deste contlato, a base do preÇo

cráEsúr.À Qt tNTÀ - DÀ DotÀÇÃo:
Às desPesas corrê!áo Pol conta da

Ílo .. .., doravante simplesmente CONTRÀTADO, decidiram
contrato, o qual se rege!á pelas c1áusulas e condiÇóes

- Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840'199.644-91,
doravante sinpLesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

, CNPJ n" neste ato representado

EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE]S

acordo com as condiçôes exPressas neste
técnicas correspondentês, plocêsso de
e instruções do Contratante, documentos
contrato, independente de transcriÇão; e

O fornecinento deverá sel executado rigorosamente de

instrumento, ploposta apresentada, especificaÇões
licitaÇão moaaliaàae Pregão Presencial n' 00001'/2021
êsses que ficam fazendo partês integrantes do presente
será realizado na forma paEcelada'

proposto, é dê R§ ... ("')

cúusulÀ QUARTÀ - Do REÀ.rusrÀIrEt{'To:
ó" pr.Ço" 

-"ona.atados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

Dentlodoprazodevigênciadocontratoemedianteso].icitaçâodocontlalado.osprêçospoderão
sofrêr !êajuste após o interlegno de um ano, na mesma propo!Ção da variação verificâda no ÍPcA-

IBGE acumulado, tonando-se poriu". o mês de apresentaÇão da respectiva proPosEa, êxclusivamente

páii ." or.ig"çóes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustês subsequentês âo primeiro, o interregno rnÍniÍno de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do úLtimo reajuste'
No caso de atlaso ou não di;i;aÇã; do lndice dê reajustamento, o conLratante paga!á ao contratado

a importância calcufaata p.i."Uiii*" variação conhàcida, liquidando a difêlença corlespondente

ta. iaS. selu Ai-rufquao o 1.,dict definitivo' Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de

ããi.riá t.rá..nte aã reajustamento de preços do varor rêmanescente' senprê que este ocorrer'
Nas afeliÇões finais, o inàice utitizaào para rêajuste será, obrigatoriamênte, o definitivo'
caso o índice estabelecido p-ru .eajrstu.ánto rrenha a ser extj.nto ou de qualquer forma náo possa

mais ser utilizado, será adotado, e; substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela Legislaçáo

então êm vigor '
Na ausência dê prevj.são legal' quanto ao indice
oficial, para reajustatnento do PlêÇo do valor rema

o reajustà Poderá ser realizado por apostilamento '

substituto, as partes elegerão novo lndicê
nescente, por meio dê termo aditivo'

seguinte dotação, constante do orÇanento vigentê:



Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogej.ro: LEÍ 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREIEITO 02'020 SEC

DE ADMINISTRÀçÃO E PIÁNEJÀIGNTO O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO CULUTRÀ E ESPORTE E LAZER E TURISMO

02.040 SEC DE SAUDE Et4S 02.050 sEc DE AÇÃO SocIAL FMAS 02.060 sEc DE rND CoM coMPRÀs E TRÀsNPoRrEs

O2.O?O SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU O2.O8O SECRETÀRIA DE INFRAESTRUTURÀ 02.140
SECRETARIA DE FINANÇÀS 3390.3O.OO.OO1 MATERIÀL DE CONSUMO.

CIáESUI.A SEXTÀ - DO PÀGN'ENTO:

o pagamento será efetuado na Têsouraria do contratante, mediante processo requla!, da §eguinte
maneira: Para ocotrer no prazo de trinta dias, contados do Pe!Íodo de adimplenento.

ctáDsuÍ.À sÉrn.tÀ - Do PRÀzo E DÀ vrcÊNctÀ:
o prazo máximo de entrega do objeto
hipóteses plevistas no Art. 5?, S 1',
da enissão do Pedido de conpra:
a - Entlega : Imediata.
A vigência do presente contrato se!á
considerada da data de sua assinatura

ora contratado,
da Lei 8.666/93,

que admite prorrogaçâo
está abaixo indicado e

nas condiÇões e
será considerado

ctÁuEuÍÀ orÍÀt A - DÀs oBRrGÀÇóEs Do coNlRÀrÀNtE:
a-Efetuaropagamentolelativoaofornecimentoefetivamênterealizado,deecordÔcoma9
respectivas cláusulas do Presênte contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários Para o fiel fornecimento contlatado;
c_Notj.ficarocontlatadosobrequalguerilregulalidadeencontladaquantoàgualidadedêProduto
fornecido, exercendo a nais ampl; e ;oÍnpleta fiscalização, o gue não exime o Contratado de guas

responsabil idades contratuais e legais;
d_DêsignarrepresentantescomatribuiÇõesdêGesEoreEiscaldestecontrato.nostermogda
norma vj-;ênte. especialnente pala acompanha! e fiscalizar a sua execuÇâo' lespectivamente '
pàrni.tiaa a contrataÇão de terceiros para assistência e subsidio de j.nforÍnaÇõês pertinentes a

essas atribuiÇÕes.

determinada: até o final do exercÍcj'o financeiro de 2027'

crÁussLÀ DÉcD{À gEcüroÀ DÀS PENÀIIDÀDES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaç õês assumidaa e prêceitos legais, sujeit
Contratado, garantida a Prévia defesa, às seguintes pênafidades Prêvi.stas nos Arts. 86 e I
Lei L 666/93: â âdvertência; b multa de mora de 0, 5t (zero vírgula ci'nco Po! cento) apl

sobre o valol do contrato Por di j et

cÍ.Áusur.À NoNÀ - DAs oBRTGAçõES Do coNTRÀrÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimênto descrito na Cláusula correspondente do preaente contlato,
dentro dos rnelhores paremetros de qualidade estabelecidos para o rano de atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b-Responsabilj.zar-sePortodososônuseobrigaçÔesconcelnentesàlegis1açãofiscal'civiI'
irilutaiia e trabalhistà, ben cono por todas as dêspesas e compromi.ssos assumidos, a qualquer

tltulo, perante seus folnecedores oú terceiros em razáo da exêcuÇão do objeto contlatado'
.-j u".rté, preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecuÇâÔ do contrato'
que o EePresente integraLnênte em todos os seus atos;
á - permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contlatante devendo presEar os informes e

esclarecimentos solicitados ;
e-sêráresponsávelpe.IosdanoscausadosdiretamenteaoconEratanteouaterceilos,decorrentes
de sua culpa ou dolo na êxecuÇáo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa re spons abi l idade

a fiscalizaÇeo ou o acompanhamento pelo órgão inCeressado;
f - Nâo cedêr, transferit ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objêto dêste instrunento, sen

o conhecinento e a devida autorj.zaÇão expressa do Contratante;
; r';;;1-;;; á,rr".rt. " 

vigência do contraro, en comparibiridade com as obrj.gaÇões assumi.das,

todas as condiÇões ae nabifiiãiao- e lualificaçao exigidas no respectivo processo licitatório,
ápresentando aá Contratante os documentos necessários, sempre que solj'citado'

crásst tÀ DÉcD,À - DÀ ÂlrrRÀçÃo E REscrgÃo:
Este contralo poderá ser uii".uao com a devida justificativa, unilaterarmente pero contratanEe

ou por acordo êntre as p"-t1"i "o" casos prewlstos no Àrt' 65 ê será rescindido' dê pfeno

àiráiao, conforne o disPosto nos Àrts' 1'1 , 78 ê ?9' todos da Lei 8'666/93'
oContratadoficaob!igadoaaceitar,na§mesmascondiÇõescontratuaÍs'osacréscimosou
supressões que se fizerem 

-,i"" to ptu", até o respectivo limite fixado no Alt' 65' § 10 da Lei
g.666/93. Nenhum acréscimo ãu "rp.à""ao 

poderá excêder o limite estabelecido, salvo as supressões

resulEantes de acoldo celebrado entre os contlatantes'

cr,Áosvr.l DÉcDa EaE@rRÀ - Do RBCEBDIENIo:

Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimprêmento das obligaÇõeg pactuadas,

os plocedimentos e plazos paiu tlttUtt o seu objeto- pelo ConEratante obedecerão' conforme o

.à"à, a" disposiÇõe; dos Arts. '13 a 76, da Lei 8'666/93'

a dê atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do

a!á o
7, da
icada
o ora
aI ou
as nacontratado; c multa de 10t (dez Por cênto) sobre o valor contratado Pela inexecuÇ

parcial do contrato; d sj,nultanêamente, qualquer das penalidades cablt eia fund lad
0.520/02 .Lêi. 8.666193 e nâ Lei 1

tot

atadoCIÁU9I,IÀ DÉCIIA EER(ETRà - DÀ COMPE}ISÀçÁO EINÀNCEÍRA:

Nos casos de eventuais atlasos de pagamênto nos lermos dêste instrumento'
;ã; a.;. concorrido de afguma forma Para o atraso' sêrá admitida a

e desdê que o
comPensaÇão fina ira,



dêvida desde a data limi.te fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao efetivo paganento
da parcela. Os encargos moratórios devj.dos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utiiização da seguj.nte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM: encatgos molatófiosi N = númêro de

dias entle a datà prevista para o pagamento e a do êfetj.vo paganento; VP = valor da palcêla a

se!paga;eI=lnáj.cedeconpensaçâofinanceira,assinapurado:I=(TX+100)+365,sendoTx
= percãntua] do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falla, um novo lndice
adótado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do leferido lndice estabelêcido para

a compensação financeira venha a se! extinto ou de qual.quer forma não possa Ínais ser utilizado'
será ;dotaáo, em sllbstiEuiçâo, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então ern vigor.

ctáIrgur.À DÉcD'À OgÀRrÀ - Do Fono:
Para dj.rimir as guestóes decorlentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavlado o presentê contlato etn 02(duas) vias, o qual
assinado pê1as partes e por duas testemunhas'

de

TESTEMUNHÂS

PELO CONTRATADO

vat

Mogeiro - PB,

PELO CON?RATANTE

de




